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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση 

υποτροφίας ενός (1)  Διδακτορικού Υποτρόφου σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4386/2016 άρθρο 

16 παρ.12β, τον Ν.4485/2017, τον κανονισμό χορήγησης υποτροφιών του ΕΛΚΕΘΕ  και την 

απόφαση Γ40 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ6ΟΡΡΘ-Υ52) του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 307η/08.02.19. 

 

H προκήρυξη αφορά την χορήγηση μιας (1) υποτροφίας διάρκειας εννέα (9) μηνών με δυνατότητα 

παράτασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος 

΄΄AquaPEF-Promote the effective implementation of the Product Environmental Footprint in 

the Mediterranean aquaculture sector (Κωδ. 31.3021801) το οποίο χρηματοδοτείται από το 

LIFE (Grant agreement reference n° LIFE 17 ENV/ES/000193) και τελεί υπό την εποπτεία του Δρ. 

Τσαπάκη Μανώλη επιστημονικού υπευθύνου του έργου. 

 

Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες 

Ο υπότροφος θα συμμετάσχει στα παρακάτω Υπο-Έργα: Β.1. «Συλλογή δεδομένων», Β.3. «Επίδειξη 

της περιβαλλοντικής βελτίωσης στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών», Β.5. «Επαναληψιμότητα και 

δυνατότητα μεταφοράς», και D.1. «Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων»

    

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του υποτρόφου θα αφορά στην εκτίμηση των πολλαπλών πιέσεων από 

τις υδατοκαλλιέργειες (ρύπανση, ευτροφισμός) στα θαλάσσια λιβάδια με έμφαση στην μελέτη της 

γενετικής ποικιλότητας και της εξέλιξης και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε εργασίες πεδίου και 

συλλογή βιολογικών δειγμάτων, τη βιοχημική και μοριακή ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, την 

στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων και τη διαχείριση χωρικών δεδομένων GIS. 

  

Τόπος εκπόνησης: Ως τόπος εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του 

ΕΛΚΕΘΕ, στις Γούρνες Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης.  

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο στη Βιολογία 

 Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Βιοποικιλότητα, Γενετική και Εξέλιξη 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 
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 Εμπειρία σε βιοχημικές και μοριακές εργαστηριακές αναλύσεις 

 Εμπειρία σε στατιστικές αναλύσεις  

 Εμπειρία σε διαχείριση χωρικών δεδομένων GIS 

 Εμπειρία σε εργασίες πεδίου 

 Τουλάχιστον τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά 

 Να είναι ήδη εγγεγραμμένος σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής στο αντικείμενο της θέσης 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Θα εκτιμηθούν θετικά επιπλέον προσόντα στους εξής τομείς: 

 Δεύτερη ξένη γλώσσα 

 Εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις εξαγωγής DNA και αλληλούχησης 

 Εμπειρία στη χρήση μορφομετρικών αναλύσεων. 

 Γνώση Η/Υ 

 

 

Βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

1 Βασικός τίτλος σπουδών (βαθμός) Βαθμός Χ 110 

2 Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Βιοποικιλότητα, Γενετική και 

Εξέλιξη 
200 

3 Άριστη γνώση Αγγλικών 70 

4 Δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά Μέχρι 80 

5 Εμπειρία 7 μονάδες ανά μήνα 

6 

Συνέντευξη (στα πλαίσια της οποίας θα αξιολογηθούν η γνώση και η 

εμπειρία στα ανωτέρω καθώς και η γνώση και εμπειρία στα 

πρόσθετα επιθυμητά προσόντα) 

Μέχρι 100 

 

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως πλέον εργοδοτικών 

εισφορών.  

Μέγιστη διάρκεια χορήγησης υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι τέσσερα (4) 

χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμα χρόνο μετά από αιτιολόγηση από τον επιβλέποντα 

ερευνητή/ΕΛΕ 
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Δικαιώματα & Υποχρεώσεις του Υπότροφου 

1.Ο/Η υπότροφος υπογράφει "Σύμβαση Διδακτορικού Υπότροφου" με το ΕΛΚΕΘΕ. 

2.Ο/Η υπότροφος θα πρέπει να είναι 15 ώρες την εβδομάδα τουλάχιστον στο ΕΛΚΕΘΕ, θα 

απασχολείται βάσει των οδηγιών του επιβλέποντα ερευνητή/ΕΛΕ και μπορεί να συμμετέχει στο 

σχεδίασμά και εκτέλεση εργασιών πεδίου και πλόων ερευνητικών προγραμμάτων, σε επιστημονικές 

συναντήσεις και συνέδρια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας. 

3.Ο/Η υπότροφος μπορεί να απουσιάζει για μεγαλύτερο διάστημα, για εκπαίδευση ή εκτέλεση 

ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του/της, 

σε ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα ή Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μετά από 

εισήγηση του επιβλέποντα ερευνητή/ΕΛΕ και έγκριση του ΔΣ του κέντρου. 

4.Ο/Η υπότροφος υποβάλει ετήσια έκθεση προόδου της διδακτορικής διατριβής, μέσω του 

επιβλέποντα ερευνητή/ΕΛΕ στο Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου 

5.Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο/η 

υπότροφος υποβάλλει ηλεκτρονικό και έντυπο αντίγραφο αυτής στην βιβλιοθήκη του κέντρου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να υποβάλλουν την αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

hrdept@hcmr.gr είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 

η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή 

συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα στα γραφεία των εγκαταστάσεων 

του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ΚΡΗΤΗΣ στο ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟ στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, 

Νομού Ηρακλείου Κρήτης το αργότερο έως τις 12/03/2019 (πληροφορίες τηλ.2291076331). 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω ορισθείσα 

καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα 

αξιολογηθούν.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά:   

1. Βιογραφικό σημείωμα 

2. Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας . 

3. Φωτοαντίγραφο  των τίτλων  των  σπουδών  τους. 

5. Βεβαίωση εγγραφής σε πανεπιστήμιο για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

6. Πιστοποιητικό απόδειξης  γλωσσομάθειας. (Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας Α2) www.hcmr.gr  

http://www.hcmr.gr/
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(προκηρύξεις/διαγωνισμοί. 

7. Πιστοποιητικό απόδειξης  γνώσης χειρισμού Η/Υ (Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόποι απόδειξης) 

www.hcmr.gr (προκηρύξεις/διαγωνισμοί) 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8 του Υπαλληλικού  

Κώδικα:(α) Ότι  δεν έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και σε  οποιαδήποτε  κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την  υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος  καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική  

δυσφήμιση, καθώς  και για οποιοδήποτε  έγκλημα  κατά της γενετήσιας  ελευθερίας  ή  οικονομικής  

εκμετάλλευσης  της γενετήσιας  ζωής, δεν  έχουν, λόγω  καταδίκης, στερηθεί  τα  πολιτικά τους  

δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και 

δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης , έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, 

στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Ότι δεν τελούν 

υπό δικαστική συμπαράσταση .  

10. Oι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλουν πράξη αναγνώρισης των  τίτλων σπουδών 

από το ΔΟΑΤΑΠ. 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.   www.hcmr.gr 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα πρακτικά κατάταξης υποψήφιων θα αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕΘΕ  

www.hcmr.gr.   

                                                                      ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κατά των πινάκων κατάταξης 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο (5) ημερών από την ανάρτησή τους. 

 

O Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθυντής ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 

 

Καθηγητής Σπυρίδων Α. Μαυράκος 
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